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    Óriásplakáton hirdetik
a „pavilonsikert”  
   A milánói világkiállítás magyar 
sikerét hirdetik itthon óriásplaká-
ton, de ez a részünkről nem volt 
éppen sikertörténet – számolt 
be az Átlátszó. Az elkészült pavi-
lon és a programok is kritikán 
aluliak voltak, miközben az állam 
összesen 4,7 milliárd forintot köl-
tött rájuk – emlékeztetett a por-
tál. Már idén januárban is na-
gyon elégedett volt a sámán-
dobbal a kabinet, hiszen ahogy a 
Népszava is megírta: miközben 
elszámolási vitákról szóltak a hí-
rek, a kormány állította, a milá-
nói világkiállítás szervezői meg-
kérték Magyarországot, hogy 
maradjon a pavilon, és oda az 
expó helyén létrejövő Olasz 
Technológiai Intézet költözzön. 

Szőcs Géza paviloni kormánybiz-
tos szerint ez „kizárólag ahhoz a 
sikerhez fogható, amely a Mako-
vecz Imre által a sevillai világkiál-
lításra tervezett pavilont érte”.  

NÉPSZAVA   

    Ilan Mor nem bírja 
Bayer Zsolt  ot
   „Ami valóban tűrhetetlen, az a 
tény, hogy Bayer Zsolt Tűrhetet-
len címmel publikált cikksoroza-
tában gondosan kimunkált tör-
ténelemtisztogató megjegyzé-
sek találhatóak. A lap olvasóinak 
egy ’alternatív történelmet’ mu-
tatnak be, amely a Holokauszt, a 
SOÁ igaz történetének eltorzítá-
sához vezet” – írta Ilan Mor a Ma-
gyar Hírlap főszerkesztőjének. 
Az április 4-én kelt nyílt levelet a 
szombat.org tette közzé. Izrael 
magyarországi nagykövete Ro-
gán Antalnak, Karas Mónikának 
és Széles Gábornak is elküldte a 

véleményét. „Világos tény, hogy 
ezek az írások nyíltan antiszemi-
ta nézeteket népszerűsítenek, 
valamint a zsidó nép és Izrael Ál-
lam ellen bujtogatnak” – véleke-
dett a nagykövet, hozzátéve: Izra-
el Állam Nagykövetsége nem fi -
zet elő többet a Magyar Hírlapra. 

 NÉPSZAVA

    Mészáros Lőrinc (is) 
palotában él  
   Százmilliókat érhet Mészáros Lő-
rinc felcsúti villája – írta a Bors. A 
helyi polgármester modern stílu-
sú házának kertjében ráadásul öt 
luxusterepjáró parkol, a kapunál 
pedig őrbódéból fi gyelik az ér-
deklődőket. A lap úgy tudja: a 
polgármestert sokszor látni egy 
30 millió forintot érő Mercedes 
terepjáróban, amely egyébként 
nem szerepel Mészáros vagyon-
bevallásában. A helyiek egyéb-
ként nem gyakran látják a pol-

gármestert hivatalánál, inkább 
cége székhelyén tartózkodik, 
ami a település központjában 
van. Egyébként nehéz felmérni 
az egykori gázszerelő ingatlanja-
it, mert saját nevén egyet sem 
jegyez Felcsúton, csak cégein ke-
resztül birtokolja őket. NÉPSZAVA       Nem kap állami 

temetést Pozsgay? 
   Még nem döntöttek Pozsgay Im-
re állami temetéséről az illetékes 
kormányzati szervek. A volt ál-
lamminiszter temetése ügyében 
nem az Országgyűlés Hivatala az
illetékes, hanem a Nemzeti Örök-
ség Intézete, amely jelenleg a 
családdal egyeztet – írta a Bors. 
Boross Péter egykori miniszterel-
nök ugyanakkor úgy fogalma-
zott a bulvárlapnak, egyértelmű, 
hogy Pozsgay méltó az állami te-
metésre a rendszerváltásban ját-
szott szerepe miatt. Pozsgay Im-
re március 25-én, 83 éves korá-
ban hunyt el. NÉPSZAVA 

    Megválasztották 
az év roma hősét  
   Jónás Tímea, a Nyirő Gyula Kór-
ház pszichiátriai osztályának fő-
ápolója kapta idén az Arany-
pánt-díjat. Az elismerést olyan 
roma hétköznapi hősök kaphat-
ják, akik a mindennapi életük-
ben példaként szolgálnak roma 
és nem roma környezetük szá-
mára – írta a Roma Sajtóközpont 
(RSK). A központ második alka-
lommal adta át az Aranypánt-dí-
jat annak, aki az olvasóktól a leg-
több szavazatot kapta. Az RSK ál-
felhívásra számos jelölés érke-

    Egy határon túl: 
csuklóztatott 
menekültek  
   Miközben a Civil Összefogás 
Fórum (CÖF) – Civil Összefogás 
Közhasznú Alapítvány (CÖKA) 
bevándorlásról szóló lakossági 
fórumsorozatot indít, az Index 
tudósításából kiderült: törvé-
nyes menekülteket hagy szen-
vedni Magyarország a senki 
földjén. A portál szerint az or-
szágban már fél éve létezik 
négy törvényen kívüli terület, 
kettő a szerb, kettő pedig a hor-
vát határon. Ezekben a zónák-
ban „mintha országunk feudá-
lis birtok lenne, és az uralkodó 
maga dönthetné el, kit illetnek 
emberi jogok, és kik azok a fér-
fi ak, nők, gyerekek, sőt csecse-
mők, akik nem jogosultak arra 
sem, hogy ételhez, vízhez, fe-
dett éjszakázóhelyhez jussa-
nak. Nem ingyen, adomány-
ként, hanem akkor sem, ha fi -
zetnének érte” – írták. A jog-
fosztottság oka, hogy ezek az 
emberek menekültek, olyanok, 
akik legálisan kértek bebocsá-
tást országunkba.

A riportból kiderült: bár a 
magyar hatóságok a tranzitzó-
na előtti területet senkiföldje-
ként kezelik, az valójában már 
magyar terület. És ez nemcsak 
a térképről látszik, jól tudják a 
hatóságok is. Amikor az Index 
munkatársa az ott szolgáló 
rendőrtől érdeklődött, hogy a 
menekültellenes kerítés a ha-
tárt jelöli-e ki, tőlük is meg-
nyugtató választ kapott: onnan 
még hatméternyi sáv magyar 
terület. Ebben a sávban várják 
a legális belépés jogával kecseg-
tetett menekültek, hogy regiszt-
rálhassák magukat, de ügyin-
tézés vagy legalább információ 
helyett csak válogatott megpró-
báltatások várnak rájuk.

Megírtuk: embertelen körül-
mények között várakoznak he-
tek óta a röszkei és tompai 
tranzitzónánál a hivatalosan és 
nem illegálisan érkező mene-
dékkérők. A rászoruló embe-
reknek egyetlen kerti vízcsapon 
kívül semmi segítséget nem ad-
nak a magyar hatóságok. A 
Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség a napokban 
petícióban követelte, hogy a dé-
li határátkelőknél a kormány 
bánjon emberségesebben a me-
nekültekkel, és tegye lehetővé, 
hogy a bajbajutottaknak segít-
hessenek a civilek. 
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  A kerítés 
rosszabbul 
teljesít?  

 Négyszáztizenegy határsér-
tőt fogtak el péntektől va-
sárnapig az ország területén 
– közölte az Országos Rend-
őr-főkapitányság. A rendőr-
ség honlapján olvasható 
statisztika szerint pénteken 
229, szombaton 17, vasár-
nap 165 migránst fogtak el. 
Az év első heteiben orszá-
gosan naponta tíz körül ala-
kult az elfogott határsértők 
száma, azonban február-
ban, márciusban és április-
ban is előfordult olyan nap, 
hogy több mint kétszáz me-
nekültet tartóztattak föl, 
húsvéthétfőn idén a legtöb-
bet, 255-öt. Mindez azért is 
érdekes, mert a kormány 
legújabb, „működő refor-
mokról” szóló szóróanyaga 
szerint a déli határ lezárása 
óta csupán 746 menekült lé-
pett be Magyarországra ja-
nuár 1-ig. Tehát ha hihetünk 
a kabinet statisztikáinak, a 
kerítés hatékonysága rom-
lott, hiszen csak március 
utolsó hetében 940 határ-
sértőt fogtak el. 

zett, de csak 10 jelöltet választot-
tak ki. „Olyan cigány emberek 
életpályáját adjuk közre, akik 
szűkebb közösségük szerint 
naggyá teszik Magyarországot” 
– írták. NÉPSZAVA   

   N em vált okafogyottá az 
április 20-ra meghirdetett 
egész napos munkabe-

szüntetés, a Pedagógusok 
Sztrájkbizottsága négy pontjá-
nak kérdésében nem közeled-
tek az álláspontok – közölte a 
sztrájkbizottság képviseletében 
Galló Istvánné, a Pedagógusok 
Szakszervezetének (PSZ) elnö-
ke. A sztrájkbizottságot alkotó 
szakszervezetek vezetői hétfőn 
egész délután tárgyaltak az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának (Emmi) képviselőivel, 
a négy pont mellett a sztrájk 
napján szükséges még elégsé-
ges szolgáltatások kérdése is az 
egyeztetés tárgyát képezte, ám 
ebben sem sikerült megálla-
podni.

Mint ismert, a sztrájkbizott-
ság – amelynek a PSZ mellett 
tagjai az Oktatási Vezetők 
Szakszervezete és a Magyar 
Közoktatási és Szakképzési 
Szakszervezet is – már hóna-
pok óta egyeztetéseket folytat a 
kormány különböző képviselői-

vel 25 pontos követeléslistájá-
ról, nem sok eredménnyel. Bár 
feltételezhetően az egyre na-
gyobb megmozdulások nyomá-
sára 21 pontban közeledtek a 
az álláspontok, megállapodás
még nem született, igaz, a kor-
mány lépten-nyomon ezt pró-

bálja elhitetni a közvélemény-
nyel. Az elhúzódó egyeztetések 
eredménytelensége miatt a 
sztrájkbizottság úgy döntött, a 
nyomásgyakorlás hatékonyabb 
eszközéhez nyúl: sztrájk lesz.

Nem sikerült még csak meg-
állapodásközeli helyzetbe ke-
rülni az állami intézményfenn-
tartás és annak átszervezése, 
az iskolák szakmai, gazdasági
és munkáltatói önállósága; a 
nem pedagógus, oktató-nevelő
munkát segítők siralmas bér-
helyzetének javítása; a pedagó-

gusok munkaterhelésének heti 
22 órában történő meghatáro-
zása; az iskolaigazgatók minő-
ségi bérpótléka ügyében sem. A 
sztrájktörvény miatt a kormány 
egy újabb hetet kapott, hogy 
választ adjon ezekre a kérdé-
sekre, ám álláspontjuk tovább-
ra sem változott. Balog Zoltán 
miniszter már múlt pénteken 
leszögezte: bérügyekben és a 
tanárok munkaterhelésének 
kérdésében nem enged a kor-
mány, de az állami iskolafenn-
tartás mindenhatóságának 
rendszerén sem kívánnak vál-
toztatni.

Az Emmi ugyancsak pénte-
ken jelezte: nem fogadják el a 
sztrájkbizottság elégséges szol-
gáltatásokra tett javaslatát. A 
kormány azt szeretné, hogy 
sztrájk esetén minden iskolá-
ban biztosítva legyen a tanulók 
felügyelete, ezzel arra kötelez-
nék a tanárokat, hogy majd-
nem teljes szolgáltatást nyújt-
sanak. A szakszervezetek azon-
ban felhívták a fi gyelmet: ko-
rábbi törvényszéki végzésekből 
kiderül, elégséges szolgáltatás 

követelménye címén nem lehet 
megfosztani a pedagógusokat a 
sztrájk jogától. A Fővárosi Tör-
vényszék egy ilyen végzése sze-
rint tankerületenként a fenn-
tartó egy, szükség esetén több 
intézményt jelöl ki a tanulók 
felügyeletére.

Sipos Imre köznevelési he-
lyettes államtitkár hétfőn el-
mondta: abban egyetértésre ju-
tottak, hogy a még elégséges 

szolgáltatások körébe a sze-
mély- és vagyonvédelem, a 
gyermekek felügyelete, étkezte-
tése tartozhat. Galló Istvánné 
hozzátette: a szakszervezetek 
az egyeztetésen azt javasolták, 
a tankerületek, illetve a polgár-
mesterek segítségével minden 
intézményben mérjék fel a 
sztrájkban részt venni kívánók 
körét, így kiderülhet, hol és 
hány iskolában kell a diákok 
felügyeletét megoldani. Bár a 
sztrájkbizottság korábban je-
lezte, ha hétfőn nem sikerül 
megállapodni az elégséges szol-
gáltatásokban, kedden bíróság-
hoz fordulnak, Sipos ígéretet 
tett arra, hogy a kormány ma 
délelőtt tíz óráig választ ad a 
szakszervezetek javaslatára. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a 
kormány az időt húzza, és min-
dent megtesz azért, hogy a pe-
dagógusoknak a lehető legtöbb 
akadállyal szembenézve kelljen 
jogszerű sztrájkot szervezniük. 
Nem valószínű ugyanis, hogy a 
bíróság felülírná a korábbi tör-
vényszéki végzéseket. Ha a kor-
mány ma úgy dönt, nem fogad-
ja el a javaslatot, egy napot már 
nyertek. A szakszervezeteknek 
pedig végig kell játszaniuk a jo-
gi hercehurcát: a bíróságnak 5 
munkanapja lesz dönteni, a 
döntés ellen azonban újabb 5 
napig még fellebbezéssel lehet 
élni. De ha elfogadják a javas-
latot, ki tudja, hogy az együtt-
működési készségükről „hí-
res” tankerületek bevonásával 
mennyi ideig tartana az iskolák 
felmérése. Az április 20-i dá-
tum így veszélybe kerülhet.   

 Továbbra sincs egyetértés a pedagógusok és a kormány között, utóbbi időhúzásra játszik 

 Tanársztrájk lesz, de mikor? 
Mindent megtesz a kormány azért, hogy megnehezítse az orbáni oktatáspoli-
tikával elégedetlen tanárok számára a jogszerű sztrájk megszervezését. Teg-
nap újból tárgyaltak a Pedagógusok Sztrájkbizottságával, újból eredményte-
lenül. Ha a szakszervezeteket bírósági játszmákba kényszerítik az elégséges 
szolgáltatásokról, az április 20-ára meghirdetett sztrájk időpontja is veszélybe 
kerülhet.

JUHÁSZ DÁNIEL

  A tanári kar kiáll Pukli mellett  
 A kormánypárti médiában több hír is megjelent az elmúlt na-
pokban, melyek szerint Pukli István, a Tanítanék Mozgalom 
egyik alapítója, a „tanárlázadás” vezéralakja, a budapesti Teleki 
Blanka Gimnázium igazgatója rossz hangulatot teremt iskolájá-
ban, kollégái rettegnek tőle. Puklit két távozó volt kollégája is 
próbálta befeketíteni, lejáratni. A Teleki tantestülete tegnap köz-
leményben jelezte: állításaikkal mélyen megsértették az iskolá-
ban becsülettel dolgozó tanárokat és hamis képet festettek az 
iskolai munka légköréről és hatékonyságáról. Szerintük „Pukli 
István, az intézményvezető törekvéseiben a magas színvonalú 
szakmai munkát és a nyitott kommunikációt támogatja. Az isko-
lában folyó munka zavartalan, a Tanítanék Mozgalom esemé-
nyei a tanórák színvonalát nem befolyásolják. 2016 januárjában 
megfogalmazott követeléseinkben is elsősorban a tanulók érde-
keit képviseltük és képviseljük továbbra is” – írták.

A Tanítanék Mozgalom április 15-re újabb polgári engedetlen-
ségi akciót szervez, ha a kormány ma délelőtt nem ül le tárgyalni 
a Civil Közoktatási Platform 12 pontjáról. Ugyanerre a napra hir-
detett fi gyelmeztető sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete; a jogszerű megmozdulás az iskolák falain belül, 
az engedetlenség az utcán fog zajlani. Egészségügyi dolgozók 
ugyanekkor országos fekete ruhás napot hirdettek, szolidaritást 
vállalva Sándor Máriával, de a kormány oktatáspolitikáját bírálók 
mozgalmát is erősíteni akarják. 

Noha Galló Istvánné szakszervezeti elnök és Palkovics László tegnap már kezet rázott, az alku korántsem áll  FOTÓ: MTI/KOSZTICSÁK SZILÁRD

A pénteki biztos,
ám a 20-i sztrájk
még kérdéses


